
GEEF JE
TEAMUITJE

INHOUD
Leuk • Lekker • Leerzaam

Voor een personeelsuitje met inhoud neemt Bureau Groen jullie team graag 
mee. Tenminste, als jullie behalve van leerzaam ook van leuk en lekker 

houden. Behalve ‘Doe Den Haag’ is er nu ook ‘Doe Joods Elburg’ en ‘Doe Delft’.

Doe Den Haag

Je stapt het leven van Guillaume en Elisabeth Groen van Prinsterer 
binnen. Al wandelend door het mooie centrum van de Hofstad 
ontdek je waar ze geleefd hebben, welke keuzes ze maakten en 
wat hun betekenis is – toen en nu.

Op het Binnenhof spreek je met een Kamerlid over het 
onderwijs anno nu. Hoe staat het ervoor en op welke punten 
is het spannend? Je benut de ontmoeting en brengt zelf je 
praktijkervaring in.

Tussendoor geniet je van een proeverijtje of lunch.

Duur: ca. 3,5 uur.

Prijs: € 30,- p.p. (vanaf 15 personen)  en € 27,50 p.p. vanaf 25 
personen.

Wie meer wil, fi etst via Huis ten Bosch naar Wassenaar, waar de 
Groen van Prinsterers een ‘buiten’ hadden.

‘Erg leuk om met Tineke de rondwandeling door Den Haag te doen langs 
Groen van Prinsterercoördinaten in het centrum. Wij, als team van de Groen 
van Prinstererschool, hebben genoten van haar uitleg bij de mooie gebouwen 
en de belangrijke punten. En niet te vergeten: van het gesprek met een 
Tweede Kamerlid. We raden dit anderen zeker aan. Hartelijk dank!’ 

Marieke de Jager, Groen van Prinstererschool Middelharnis

Doe Den Haag
Doe Joods Elburg

Doe Delft



Hoe zag het (on)gewone dagelijkse leven van twaalf Joodse 
families die vanaf 1700 in Elburg woonden eruit? Maak een 
stadswandeling en bekijk het charmante Veluwse vestingstadje 
door Joodse bril. Een bezoek aan de sjoel, nu museum, hoort erbij.

Tijdens een workshop Joodse feesten maak je een dreidel: een 
tolletje met betekenis. 

Heuse hamansoren, een Joodse lekkernij, bij de koffi  e.

Duur: ca. 3 uur.

Prijs: € 25,- p.p. (vanaf 15 personen).

Voor wie meer tijd heeft: 
Stap aan boord van een botter en hijs de zeilen.

Tineke van der Waal, gids van Bureau Groen, neemt je mee. 
Bureau Groen staat voor actualiteit, historie en inspiratie.

Bureau Groen • e info@bureau-groen.nl • m 06-51622262

Doe Joods Elburg

Stadswandeling door oud Delft, waar ooit Willem van Oranje hof 
hield. De Vader des vaderlands neemt ons mee en al wandelend 
denkt hij met ons na over de vraag wat nu eigenlijk goed 
burgerschap is. 

Onder begeleiding van een kunstenaar maak je als team een 
complete sjabloondruk van jullie schoolgebouw. Een heus 
kunstwerk in de stijl van kunstbeweging De Ploeg voor in de 
personeelskamer!

Tussendoor koffi  e met zoete hapjes. 

Duur: ca. 3 uur.

Prijs: € 30,- p.p. (vanaf 15 personen)  en € 27,50 p.p. vanaf 25 
personen.

Uitbreiden of aanpassen is natuurlijk mogelijk.

NIEUW

NIEUW

Doe Delft


